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s e r f  a n d r á s

kik a (rossz) gYerekek?

nagy Lajos most közreadott elbeszélésének kézirata az író Petőfi irodalmi Múzeumban 
őrzött hagyatékából került elő, az elbeszélés- és karcolattöredékek közül. Míg a hagyaték-
ból korábban közölt – a Jelenkor 2020. októberi számában [Petőfi-összes] címen megjelent – 
szatírájára csupán egyetlen alkalommal utalt („Írtam, a Petőfi novellát kezdtem el. Megy, 
zavartalanul.” 1953. 07. 13.), a Gyerekeket több alkalommal is említi a – kiadásra váró – 
naplójában. e dátumozott feljegyzések alapján többé-kevésbé rekonstruálható az elbeszé-
lés keletkezése, és a mű befejezésének ideje is pontosan megadható. 

Maga a téma 1952. június 27-én bukkan fel először a naplóban más novellatervekkel és 
munkacímekkel együtt, egy felsorolásban: „a szomszéd két fiú (köpés)”. ez annyiban ér-
dekes, hogy a betegségektől szenvedő, nehézkesen mozgó és közlekedő író kényszerűség-
ből a legközvetlenebb pasaréti lakókörnyezetéből (házmán utca és környéke) merítette az 
írástémáit. Legalábbis erre utal a témalista többi eleme, mint közért, Piac, kalauznő, 
espresso, Utcaseprő nő, gyógyszertár stb.; másrészt a ’köpés’ az elbeszélés ötletét és leg-
fontosabb motívumát rögzíti. három héttel később, július 12-én viszont már azt jegyzi fel, 
hogy: „délelőtt tudtam írni, majdnem négy oldalt írtam (a köpködő két gyerekről)”. Pár 
nappal később, július 16-án pedig, hogy: „Ma ismét keveset írtam, de a novellát – a két 
köpködő gyerekről – befejeztem. Most jön az átírás. az mindenesetre könnyebb munka.” 
a könnyebb munka elvégzéséhez, a napló szerint, mégis vagy két hónap kellett még, mi-
vel csak szeptember 15-én tér vissza rá: „tegnap befejeztem a gyerek[ek] című novellát 
végleg.” az átíró-javító munka elhúzódásának korántsem csak írói, hanem meglehetősen 
hétköznapi okai is voltak. az apró-cseprő, mindennapi ügyek mellett egy balatonfüredi 
beutaló utáni rohangálás, majd maga a kéthetes nyaralás és nem utolsósorban egy készü-
lő novelláskötet kéziratának akkor már több mint egy éve tartó bürokratikus 
kanosszajárásának újabb fordulatai is hátráltatták a Gyerekek nyomdakészre írását. az el-
beszélést félre kellett tennie, hogy az említett novelláskötethez két másik novellán dolgoz-
hasson.

Mivel a Gyerekeknek nincsen letisztázott vagy gépelt változata, a húsz kéziratoldalnyi 
szöveg az író apróbb javításait is tartalmazza. az egy-egy névelő vagy szó kihúzása, be-
toldása, cseréje és egyéb szövegtagolási módosítások elenyésző száma ugyanakkor rend-
kívül tudatos írót mutatnak. a legfontosabbat azonban mégiscsak megváltoztatta menet 
közben. eredetileg A két „kisgyilkos” lett volna a novella címe, amit nagy Lajos a kéziraton 
tollal áthúzott, és föléje írta: Gyerekek. a kisgyilkos vagy kis gyilkos négyszer fordul elő a 
szövegben, amihez lapszéli megjegyzést is fűzött: „ezt a szót előbb is kell használni!” a 
címmel együtt aztán ezt az emlékeztetőt is áthúzta. talán azért változtatta meg a címet, 
mert a kisgyilkosnak a világháborút követő igazoló eljárások és megtorlások után erős 
konnotációja volt, ami félrevihette volna az olvasót. Valóban semlegesebb, ezért az elbe-
szélés fókuszához közvetlenebbül illeszkedik a Gyerekek.

az öregedés, az öregek és fiatalok, szülők és gyerekek viszonya visszatérő témái nagy 
Lajos 1945 utáni írásainak. a most közölt elbeszélés konfliktusa jelenik meg például egy 
1948-as elbeszélésében, ahol még a gyilkosnak nevezett köpködő gyerek motívuma is fel-
bukkan. A rossz gyerekek című novellában még úgy tűnhet, a felnőttek és a velejükig rom-
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lottnak tartott gyerekek számára nincs más kiút, mint a mindkét fél számára romboló 
büntetés. az író azonban az egyénin túl az öreg–fiatal vagy felnőtt–gyerek ellenpontok-
ban az előítéletes–ártatlan, régi–új, múlt–jövő, a régi világ–új világ, azaz a társadalom 
éppen aktuálisan feszítő ellentéteit és gondjait képezte le, fogalmazta meg. Így már ko-
rántsem egyértelmű, kik is a (rossz) gyerekek. nem kérdés, hogy az író szimpátiája kik 
mellett áll, mondhatni, elkötelezett híve az „új világnak”. ebben és csakis ebben a tekin-
tetben értékelhető, ha tetszik, akár didaktikusnak is a Gyerekek. ami ezzel együtt mégis 
messze fölébe emeli kora vonalas, „szocialista-realista” propagandairodalmának, hogy az 
elbeszélés szereplői cseppet sem papírszagúak, hanem vérbő, ízig-vérig valóságból elle-
sett, élő figurák. ami a rákosi-korszakban egyáltalán nem volt triviális írói teljesítmény. 
Más kérdés, és ez már nagy Lajos írói alkatából következik, hogy nem ítélkezik, csupán 
megértő, de nem elnéző az alakjaival szemben.

n a g Y  L a J o s

gyerekek
egy öregedő asszony, szamosiné, sokat panaszkodott. Volt oka rá, mármint 
egyéni oka, mert jó életből zuhant le arra a színvonalra, hogy éppen csak megélt. 
dolgoznia kellett, amit a régi világban sohasem tett. férje a felszabadulás előtt, 
ahogy mondani szokták: kissé megégette magát. ennek a következményei nem 
maradhattak el. Így aztán, az lett a sorsuk, hogy: dolgoztak, szerényen megélhet-
tek, de az új világban már nem tudták örömüket lelni. szamosiné maga végezte 
a háztartási munkát, ezen felül harisnyákat is kellett készítenie gépen, napon-
ként több órán át. ezért mondogatta azután, hogy: fáj a derekam. Vagy azt: jaj, 
milyen szörnyű ez a takarítás, nem az én rossz szívemnek való.

szinte azt lehet mondani, hogy szamosiné ötletes volt a panaszkodásban. 
reggelenként például, amikor piacra ment és kilépett a ház kertjének ajtaján – kis 
lakásuk volt a házban –, rögtön azt érezte, hogy nagyon hideg van. Vagy azt, 
hogy kibírhatatlan a meleg. És ha összeakadt valakivel a házból, mindjárt mond-
ta is: „Micsoda szörnyű idő! hideg és nedves. Megint köhögök majd egész éjsza-
ka.” nyáron ez a panasz így alakult át: „Jaj, kora reggel mekkora a hőség. Mi lesz 
itt délben? Már most fáj a fejem.” amikor meg visszatért a piacról, így számolt be 
tapasztalatairól: „Pokoli a drágaság. És nem kapni semmit. ezt a kis krumplit 
vettem. Meg ezt a kis kalarábét. egy fej hatvan fillér. borzasztó. És hogyan tolak-
szanak! És milyen goromba az az árusító! azt mondta nekem: Várjon a sorára.”


